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COMUNICADO 

   

A TODOS OS MOTORISTAS DA MADEIRA 
 

O DESESPERO DOS OUTROS 
 

O SNM vem por este meio informar todos os Motoristas de que este Sindicato foi alvo de insultos por parte do 

STRAMM, através de Comunicado emitido e datado de Dezembro de 2014. 
 

O SNM lamenta que o STRAMM não tenha tido a coragem para comparecer ao plenário de Motoristas feito pelo 

SNM, o qual estava aberto à presença de todos. O STRAMM podia e devia ter aproveitado esse momento para 

"desmascarar" o SNM em frente de todos os Motoristas, mas não, preferiu esconder-se atrás de um Comunicado 

para se dirigir ao SNM, apelidando-o de "Sabichões", "Papagaios" e "Vendedores de Banha da Cobra". O SNM 

considera não ser esta a melhor forma de se defender quem trabalha. O insulto é a arma dos fracos. 
 

O que é que o STRAMM tem andado a fazer durante estes anos todos? Sabem chamar "Sabichões", "Papagaios" e 

"Vendedores de Banha da Cobra" ao SNM, mas não conseguem dizer que foi preciso que os tais "Sabichões", 

"Papagaios" e "Vendedores de Banha da Cobra" começassem a falar nos direitos dos Motoristas nomeadamente, dos 

Descansos Compensatórios, para que agora venha o STRAMM também ele dizer que estão disponíveis para fazer as 

contas a todos e a mais alguém. Só falta virem dizer que sempre informaram os Motoristas desse Direito e que 

foram os próprios Motoristas que nunca quiseram receber o que lhes era devido. A culpa ainda vai ser atribuída 

aos Motoristas, esperamos para ver. 
 

Os Motoristas já viram que o SNM não se socorre de insultos para fazer o seu trabalho. O STRAMM em vez de 

ofender os outros, deveria explicar a TODOS OS MOTORISTAS, o porquê de não ter já resolvido a questão dos 

Descansos Compensatórios vencidos desde 2003, e porquê é que nada tem feito quanto às alterações ilegais dos 

Descansos Semanais (Folgas) impostas pelas Empresas sem autorização dos Motoristas e em claro prejuízo destes. 
 

O STRAMM podia ter a humildade de reconhecer o seu erro. Esse erro provocou prejuízos irreparáveis a alguns 

trabalhadores, nomeadamente àqueles que já saíram da empresa há mais de 1 ano, na medida em que o prazo para 

esses Trabalhadores reclamarem os seus Descansos Compensatórios já prescreveu. O SNM pergunta: Quem paga 

agora os Descansos Compensatórios a esses Motoristas? O STRAMM? 
 

Para que serve um Sindicato? Servirá para insultar outros Sindicatos ou deveria servir para defender quem trabalha? 

O SNM tem alguma culpa que o STRAMM tenha andado, aparentemente, a dormir durante estes anos todos?  
 

Não é com insultos que o STRAMM estanca a saída dos seus Associados a favor do SNM. O SNM já é o Sindicato 

maioritário na RODOESTE e nos Horários do Funchal para lá caminha.  
 

Será que os Motoristas saíram do STRAMM porque estavam contentes com a sua forma de trabalhar? 

 

SNM COM ADMINISTRAÇÃO DOS HORÁRIOS DO FUNCHAL  
 

A Direcção do SNM irá deslocar-se à Madeira no próximo dia 21 de Janeiro até ao dia 23 e irá contactar todos os 

Motoristas disponíveis. 
 

Mais se informa que o SNM irá reunir com a Administração dos Horários do Funchal no próximo dia 22.   
 

O SNM PREFERE GASTAR O SEU TEMPO  

A TRABALHAR DO QUE A DIZER MAL DOS OUTROS 
 

BOAS-FESTAS A TODOS OS TRABALHADORES 
 

SNM, 24 de Dezembro de 2014 


